
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 2ววนททท 08-Feb-18 11:44:27

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ควนโดน จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100028 - อพสลามศศกษาดารรน ลบพร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 1ชน ชน : 1

24000966 อพสลามศศกษาดารรน ลบพร ฟรรกอน สมากล 0857 1910200132491 ชาย

24000967 อพสลามศศกษาดารรน ลบพร ฏฏอยบบะหพ ใจดท 0890 1919900515358 หญพง

24000968 อพสลามศศกษาดารรน ลบพร อวบดรลมรอพซ หลงจพ 0893 1919900516109 ชาย

24000969 อพสลามศศกษาดารรน ลบพร อวครพล สลทฝท น 0900 1919900531272 ชาย

24000970 อพสลามศศกษาดารรน ลบพร อวครพวนธรพ สลทฝท น 0901 1919900531281 ชาย

24000971 อพสลามศศกษาดารรน ลบพร อวฟฟาน บพลหมาด 0988 1919900506243 ชาย

24000972 อพสลามศศกษาดารรน ลบพร วทระเดช บพลวงโหลด 0989 1919900511158 ชาย

24000973 อพสลามศศกษาดารรน ลบพร ฟผรกอน บพลโอ 0991 1949900690737 ชาย

24000974 อพสลามศศกษาดารรน ลบพร อารทนา ดดาสา 0992 1910200130960 หญพง

24000975 อพสลามศศกษาดารรน ลบพร ธทรภวทร สารพปา 0993 1910300186347 ชาย

24000976 อพสลามศศกษาดารรน ลบพร อวดฮาม ดาแลหมวน 0994 1910200132318 ชาย

24000977 อพสลามศศกษาดารรน ลบพร ภวทรพล แดหวามาลวย 0995 1910400135710 ชาย

24000978 อพสลามศศกษาดารรน ลบพร นพสรทน อานวน 1090 1919900529448 หญพง

24000979 ดารรลมาอาเรฟมผลนพธพ ชารทดนา เดดนดารา 12025 1920200132237 หญพง

24000980 ดารรลมาอาเรฟมผลนพธพ บรซรทยพ เดดนดารา 12028 1919900522923 ชาย

24000981 ดารรลมาอาเรฟมผลนพธพ ฟวรดท หมาดมาสวน 12029 1919900515234 ชาย

24000982 ดารรลมาอาเรฟมผลนพธพ ฟพ รดา หมาดมาสวน 12032 1919900515251 หญพง

24000983 ดารรลมาอาเรฟมผลนพธพ ฮาดพษ ทองสทสวน 12036 1919900501853 ชาย

24000984 ดารรลมาอาเรฟมผลนพธพ นวสรทยา ยทอา 12347 1919900512898 หญพง

24000985 ดารรลมาอาเรฟมผลนพธพ นผรอพฟฟะหพ หมาดบากา 12395 1910200131371 หญพง

24000986 ดารรลมาอาเรฟมผลนพธพ นวสนทมยพ ปานดดารง 12725 1901001187873 หญพง

24000987 ดารรลมาอาเรฟมผลนพธพ มผอบาซ รอมาตท 12726 1919900511166 ชาย

24000988 ดารรลมาอาเรฟมผลนพธพ อะมทน ดาเจบะ 12727 1910300188447 ชาย

24000989 ดารรลมาอาเรฟมผลนพธพ ไออรดน หมาดงะ 12729 1919900530985 หญพง

24000990 ดารรลมาอาเรฟมผลนพธพ นผรอพนซาน มาลพกวน 12027 1919900516982 หญพง

24000991 ดารรลมาอาเรฟมผลนพธพ นผรอวยนท หมาดปวนจอรพ 12348 1910200131958 หญพง

24000992 ดารรลมาอาเรฟมผลนพธพ มรตตากทน โตบะหมาด 12349 1919900532007 ชาย

24000993 ดารรลมาอาเรฟมผลนพธพ ฟาฮวจญพ หนรดมพอเดฏน 12030 1909803388452 ชาย

24000994 ดารรลมาอาเรฟมผลนพธพ ฟพ ตรท หววนเก 12031 1909803366513 ชาย

24000995 ดารรลมาอาเรฟมผลนพธพ อารพฟท น เหมสลาหมาด 12035 1910200130951 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 2ววนททท 08-Feb-18 11:44:27

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ควนโดน จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100028 - อพสลามศศกษาดารรน ลบพร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 2ชน ชน : 1

24000996 ดารรลมาอาเรฟมผลนพธพ อวลวานทยพ เละสวน 12728 1910200131001 หญพง

24000997 ธรรมศาสนพวพทยา ฟรรกอน หยทอาเสฏม 1140 1919900510348 ชาย

24000998 ธรรมศาสนพวพทยา รรญา หมวนวาหาบ 1146 1910200131168 หญพง

24000999 ธรรมศาสนพวพทยา กผอวนบวส สารดท 1268 1919900523334 ชาย

24001000 ธรรมศาสนพวพทยา ซวนมานฟารทซท หมวนยาหมทน 1269 1919900508645 ชาย

24001001 ธรรมศาสนพวพทยา นผรทยบะ บพนมผฮดาหมวด 1273 1910200132181 หญพง

24001002 ธรรมศาสนพวพทยา ภวทรพล มวนเละ 1276 1919900530381 ชาย

24001003 ธรรมศาสนพวพทยา มผฮดาหมวดรทญาล อาเกฏม 1277 1919900509978 ชาย

24001004 ธรรมศาสนพวพทยา ลรฎฟท รอดเสน 1278 1919900532759 ชาย

24001005 ธรรมศาสนพวพทยา ศวกรพนทรพ สาดทน 1279 1919900533372 ชาย

24001006 ธรรมศาสนพวพทยา อวบดรรเราะฮพมาน อาเกฏม 1450 1910200133187 ชาย

24001007 ธรรมศาสนพวพทยา นวนทววฒนพ บผอทตดา 1465 1910200131532 ชาย

24001008 ธรรมศาสนพวพทยา มผอาซ แวอผเซฏง 1594 1919900503627 ชาย

24001009 ธรรมศาสนพวพทยา วารพด รผบามา 1748 1910200131923 ชาย

24001010 ธรรมศาสนพวพทยา นฤเบศรพ อรสนรน 1828 1919900509765 ชาย

24001011 ธรรมศาสนพวพทยา นผรทยะฮพ มะสมวน 1833 1910400135060 หญพง

24001012 ธรรมศาสนพวพทยา สพนสมรทร หมผกาว 1962 1919900506961 ชาย

24001013 ธรรมศาสนพวพทยา นวนทพวฒนพ ดวงจวนทรพ 1966 1919900512707 ชาย

24001014 ธรรมศาสนพวพทยา ฟพ รดาวสพ รอโชยลาหพ 2047 1919900491866 หญพง

คน 19รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  49ผศห เขหาสอบ : 2 คน1191100028 - อพสลามศศกษาดารรน ลบพร


